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Lleol Mudiad Crynodeb 

Abertawe 
Swansea 

Community Farm 

Bydd Fferm Gymunedol Abertawe 

yn defnyddio'r grant am baneli ynni 

haul ffotoffotofoltaidd i'w 

defnyddio ar do y fferm i wella 

defnydd egni eu hadeilad. 

Blaenau Gwent 
Valleys Family 

Church 

Bydd Valleys Family Church ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio'r 

grant i osod paneli solar, ynysiadau, 

rac beic a gwellianau eraill i'r 

adeilad. 

Caerdydd 
Ace-Action In 

Caerau And Ely 

Bydd Ace-Action In Caerau And Elyn 

yn defnyddio'r grant i wella ynysiad 

eu hadeilad i wella'r 

effeithlonrwydd egni. 

Caerdydd Cardiff University 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn 

defnyddio'r grant i osod system 

pŵer ynni haul yn ogystal â gwaith 

tirlunio yn eu safle. 

Caerdydd Oasis Cardiff 

Bydd Oasis Cardiff yn defnyddio'r 

grant i adeiladu effeithlonrwydd 

gan gynnwys ynysiad, ac 

effeithlonrwydd gwres a dŵr. 

Caerdydd 
Women Connect 

First 

Bydd Women Connect First yn 

defnyddio'r grant i wella ymarferion 

amgylcheddol y mudiad, gwella 

effeithlonrwydd goleuo yr adeilad, 

a chreu gardd gymunedol. 

Caerffili 

Caerphilly Miners 

Centre For The 

Community 

Bydd Canolfan Glowyr Caerffili ar 

gyfer y Gymuned yn defnyddio'r 

grant i greu "gardd y dyfodol" - 

gardd sy'n gallu ymwneud â, tyfu, 

arddangos a dylanwadu ar sut mae 
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Lleol Mudiad Crynodeb 

pobl lleol yn addasu eu gerddi i 

fynd i'r afael â newid hinsawdd. 

Caerffili 
Twyn Community 

Hub 

Bydd Hwb Cymunedol Tywyn yn 

defnyddio'r grant  i greu gardd 

rhandiroedd a chwt ieir. 

Casnewydd 

Bishton 

Community 

Council 

Bydd Cyngor Cymuned Trefesgob yn 

defnyddio'r grant i osod paneli ynni 

haul, goleuadau LED a thermostat 

gwresogi trydanol canolog ac 

ynysiad gwydr ffibr i leihau olion 

traed carbon. 

Casnewydd Growing Space 

Bydd Growing Space yn defnyddio'r 

grant i ddatblygu canolfan ailgylchu 

o safon sy'n canolbwyntio ar 

ganlyniadau sy'n ailgylchu celfi a 

phaent i leihau ôl traed carbon 

Blaenau Gwent a'r siroedd 

cyferbyn. 

Ceredigion 
Borth Family 

Centre 

Bydd Canolfan Deuluol Borth yn 

defnyddio'r grant i osod paenau 

gwydrog dwbl oherwydd safon wael 

y fframiau ffenestri a'r paen 

gwydrog sengl 

Ceredigion Hen Ysgol y Ferwig 

Bydd Hen Ysgol y Ferwig yn 

defnyddio'r grant i brynu goleuadau 

LED a system 5KW 

Ffotoffotofoltaidd a batri i 

ddefnyddio egni adnewyddadwy yn 

eu hadeilad. 

Conwy 

Tre Cwm 

Community 

Association 

Limited 

Bydd Cymdeithas Gymuned Tre 

Cwm yn defnyddio'r grant i greu 

llwybr naturiol yn Ystâd Tre Cwm 
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Lleol Mudiad Crynodeb 

Gwynedd 
Clwb Rygbi 

Bethesda Cyf 

Bydd Clwb Rygbi Bethesda yn 

defnyddio'r grant i wella 

effeithlonrwydd egni eu hadeilad 

ac i osod system goleuadau mwy 

effeithlon yn eu maes parcio. 

Gwynedd 
Edern Playing 

Fields Association 

Bydd Edern Playing Fields 

Association yn defnyddio'r grant i 

greu gwarchodfa natur yn eu safle. 

Gwynedd Siop Griffiths Cyf 

Bydd Siop Griffiths Cyf yn 

defnyddio'r grant i osod paneli ynni 

haul ffotofoltaidd a mesurydd egni 

gyda dangosydd cyhoeddus i wella 

effeithlonrwydd egni eu hadeilad. 

Pen-y-Bont ar 

Ogwr 

Halo Leisure 

Services Limited 

Bydd Gwasanaethau Preswyl Halo 

yn defnyddio'r grant i newid eu 

gwresogydd i wella effeithlonrwydd 

egni eu hadeilad. 

Powys 
Bracken Trust 

Limited 

Bydd Bracken Trust Limited yn 

defnyddio'r grant i wneud 

gwelliannau ynni effeithlon i'w 

hadeilad. 

Powys 

Mid Wales Food 

and Land Trust 

Limited 

Bydd Mid Wales Food and Land 

Trust yn defnyddio'r grant i greu 

gardd farchnad. 

Sir Ddinbych 

South 

Denbighshire 

Community 

Partnership 

Bydd Partneriaeth Gymunedol De 

Sir Ddinbych yn defnyddio'r grant i 

brynu paneli ynni haul a fydd yn 

cefnogi eu rhaglenni egni 

cymunedol. 

Sir Fynwy 
The Monmouth 

Savoy Trust 

Bydd Monmouth Savoy Trust yn 

defnyddio'r grant i osod goleuadau 

LED ar y prif lwyfan, goleuadau 

ynni effeithlon yn ardal tai bach lan 
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Lleol Mudiad Crynodeb 

grisiau a chefn llwyfan, wrn te dwbl 

ynysedig ac amseryddion oergell i 

leihau eu holion troed carbon. 

Sir Gâr 

Coleg Elidyr 

Camphill 

Communities 

Bydd Coleg Elidyr Camphill 

Community yn defnyddio'r grant am 

wresogydd newydd i wella 

effeithlonrwydd egni eu safle. 

Sir Gâr 

Llandovery Youth 

and Community 

Centre 

Bydd Canolfan Gymunedol 

Ieuenctid Llanymddyfri i wella 

effeithlonrwydd egni'u hadeilad, 

gan gynnwys gosod carpedi a goleuo 

a gwresogi mwy effeithlon. 

Sir y Fflint 
River Dee 

Community Church 

Bydd River Dee Community Church 

yn defnyddio'r grant i wneud yr 

ychwanegiad i'w hadeilad yn fwy 

ynni effeithiol. 

Torfaen The HWB Torfaen 

Bydd HWB Torfaen yn defnyddio'r 

grant i osod goleuadau LED yn eu 

hadeilad a'r ychwanegiad yn eu 

safle yng Nghlwb Chwaraeon 

Woodlands Road i wella 

effeithlonrwydd egni. 

Wrecsam KIM Inspire 

Bydd KIM Inspire yn defnyddio'r 

grant i uwchraddio goleuadau LED, 

gwella'u gardd, creu pecyn 

hyfforddiant llythrennedd carbon, a 

gwella effeithlonrwydd egni eu 

hadeilad. 

Wrecsam 
Menter Iaith Fflint 

a Wrecsam 

Bydd Menter Iaith Fflint a Wrecsam 

yn defnyddio'r grant i weithio gyda 

Grŵp Gweithredu Cymunedol 

Licswm i ddatblygu perllan 

gymunedol gyda'r nod o'i 

ddefnyddio i gynnal digwyddiadau a 
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Lleol Mudiad Crynodeb 

fydd yn annog bywydau mwy 

cynaliadwy ac ecogyfeillgar. 

Ynys Môn 

Cyngor Tref 

Amlwch Town 

Council 

Bydd Cyngor Tref Amlwch yn 

defnyddio'r grant i greu gardd 

tyfiant cymunedol, ardal 

cynaliadwyedd bywyd gwyllt a hwb 

natur addysgiadol. Bydd hyn yn 

cynnwys gwelyau blodau wedi'u 

codi, ardal perllan, ardal planhigion 

ysgafn wedi'u plannu, gardd 

perlysiau, parthau ail-wylltio, a 

chuddfan adar. 

Ynys Môn 

Neuadd Bentref 

Llanddona Village 

Hall 

Bydd Neuadd Bentref Llanddona yn 

defnyddio'r grant am system 

ffotofoltaidd ynni haul a batri i 

leihau defnydd egni eu neuadd. 

 


